KIÁLTÓ SZÓ

6. évfolyam, 3. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
Az otthon

mondja Antoine de Saint-Exupery.
A mester vágyat ébreszt az emberben, amit csak Ő tölthet be. A
36. versben azt olvassuk, Jézus
közeledik. Egészen pontosan körbejár (peripatounti). Minek? Hogy
felkínálja magát, és leszólítsák.
Hogy szomjat ébresszen és magához rántsa az embert. Kérdése, mit akartok? - becsapós. De a tanítványok észnél vannak, és azonnal válaszolnak. Nem mit keresünk, hanem kit: TÉGED rabbi,
hol laksz?
Aztán a háttérben, a csendben, amit mi úgy neveztünk, nem történik itt semmi – megszületik a
tanítványok lelkében a hivatás.
Hol? A láthatatlan mélyben. Amiből mi kívülről egyebet nem, csak
nyugtalankodó izgés-mozgást látunk. Mi ez a hivatás? Egy igény.
Úgy hívják: melletted akarunk
lenni.
Nazianzi Szent Gergely 178.
levelében írja: „ősi törvény volt az
athéniaknál, hogy amikor az ifjak
elérték a serdülőkort és szakmára
kellett fogni őket, ilyen módon
választattak velük mesterséget: a
nyilvánosság előtt kirakták a
szakmák szerszámait, majd
odavezették az ifjakat, s
mindegyiket annak a szerszámnak
a mesterségére tanítottak meg,
amelyikhez odafutott, amelyik
vonzotta, amelyiknek a legjobban
örült.”
G.F.

Valamikor azt írta a papi lelkületű Nyírő József: „A por melyből
vétettünk, nem bír megnyugodni,
csak otthon.” A mai evangélium
lényege egy mondatban ez. Bővebben pedig a következő.
Jézus múlt vasárnap megkeresztelkedett, ma pedig hozzákezd az
üdvösségtörténet
hirdetéséhez.
Ehhez azonban emberekre van
szükség. Tanítványokra. Első feladat tehát a munkások kiválasztása. A mai evangélium nemcsak
arról szól, hogy név szerint kiket
hívott meg követésére, hanem inkább, hol és hogyan történt a tanítványok meghívása.
János nem fecseg, csak arról beszél, ami fontos. Történetünket a
titokzatosság levegője lengi át.
Figyelmes olvasó rögtön megérzi,
hogy többről van itt szó, mint ami
elhangzik. Sok a lényegtelennek
tűnő időhúzás. Üres, párbeszéd
nélküli mozgások vannak. Egyik
áll, a másik közeledik, a harmadik
megfordul. Elmennek hozzá, ott
maradnak nála, 10 óra van stb.
Mint egy bűnügyi film eleje. Ideoda mennek az emberek. Beszélgetnek és nevetnek, autóba ülnek
és kiszállnak. Kezet fognak vagy
egymás mellett szó nélkül elhaladnak. Unalmas, semmit nem jelentő részletek. Most. De később,
minden egyes szónak, mozdulatnak óriási, jelentősége lesz. Olyannyira, hogy az üresnek tűnő
apróságok miatt, egyeseket felmentenek, mások a börtönbe kerülnek egy életre. A részleteknek
tétje van.
Megfigyelhetjük, hogy Krisztus
szájából egyetlen egyszer sem
hangzik el a buzdítás, kövessetek
engem, vagy higgyetek nekem.
Nagy tanításokról, hosszú prédikációkról, logikus agymosásokról
sem hallunk. Hogyan történik az
apostolok meghívása? Nem szóval. „Arról ismered fel hivatásodat, hogy belülről nyom.” Valami,
valaki felé húzza, tolja őket,
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Az analfabéta
A 105 évet élt Remete
Szent Antalt (ünnepe:
január 17.) Nagy Szent Antalnak
is hívják. Ő az Egyiptom sivatagában élő remete atyák egyike,
aki még írni sem tudott. Valóban,
a betűket nem ismerte, de a lelkében folyamatosan lejátszódó eseményeket, és azok tanulságait annál inkább. Később ezeket tanítványaival is megosztotta, akik leírták. Halljunk ezekből néhányat!

 Azt mondani, hogy Isten elfordul
a bűnöstől, azt jelentené, a nap
elrejti sugarait a vak ember elől.
 Eljön az idő, amikor az emberek
gonosz útra térnek. Ha látják,
hogy mások jók, akkor rájuk támadva mondják: gonoszok vagytok, mert nem vagytok olyanok,
mint mi.
 A föld gyümölcsei nem teremnek
azonnal. Várni kell esőre, napfényre. Gondoskodásra is szükség van. Hasonlóképpen a lelki
gyümölcsöket az önmegtartóztatás gyakorlatai érlelik: a tanulás, az idő, a kitartás, az önfegyelem, türelem.
 Bárki vagy, Isten legyen mindig
szemed előtt. Bármit csinálsz, a
Szentírás szavai szerint cselekedj. Bárhol élsz, ne hagyd el azt
könnyen. Tartsd meg ezt a három tanácsot és boldog leszel.
 Akiknek tevékeny hitük van,
semmiféle Isten-bizonyítékokra
nincs szükségük.
 Egyszer Szent Antaltól megkérdezték, mi a jótett? Azt válaszolta: a cselekedetek nem egyformák
Azt mondja a Biblia: Ábrahám
vendégszerető volt, és Isten vele
tartott. Illés próféta szerette a
csendet és ő is Istent tudhatta
maga mellett. Dávid alázatos
volt és Isten ilyennek szerette őt.
Ezért, ha a lelkedben olyanra találsz, ami vágyik az Isten felé,
akkor azt kövesd és őrizd meg.
G.F.

Krisztamami

Rejtvény

A tinikről kialakult
általános rossz vélemény elég helytelen - Sok szülő úgy
áll neki a kamasz
gyerek nevelésének, mintha az a
világ vége lenne, és csak tehetetlenül nézheti, hogyan változik át
szeretett gyermeke egy kezelhetetlen rémmé. Ha mindig csak a
rosszra számítasz, akkor te és a
gyereked keserű évek elé néztek.
Tégy ellene, hogy ez ne így legyen!
A negatív hozzáállással csak
azt érik el a szülők, hogy a
gyerekek még inkább a rossz
irányba fognak elmozdulni:
„Ilyennek gondolnak? Akkor megmutatom, milyen is az, ha igazán
rossz vagyok.” - gondolhatják a
tinik. A jó az, ha a szülő érdeklődést és törődést mutat a gyereke
iránt, még ha nem is érti, hogy
mit miért csinál, vagy nem ért
vele teljesen egyet - ekkor is utat
kell nyitni a párbeszéd felé,
amely újra összefűzheti a szétszakadt kapcsolatot. Ráadásul így
többet tudhatsz meg gyerekedről,
mert ő is közlékenyebb lesz veled.

A január 7-i rejtvény megfejtése:
Homília. A játék nyertese: Nyerges Józsefné. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Üdvözöl:

Krisztamami

A Könyvek Könyve,
a Biblia
Amikor Walter Scott, a nagy
író halálos ágyán feküdt, megkérte az ott álló rokonát, hogy
adja kezébe a Könyvet. Abban a
hiedelemben, hogy az agg író egy
saját könyvét akarja, a rokon
halkan megkérdezte, melyik
könyvét kívánja.
A beteg gyengéden, de határozott hangon így válaszolt:
- Hogyhogy melyik könyvet?!
Csak egy Könyv van!
N.-né
A plébánia elérhetőségei:
6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Szent János tér 6.
tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159
email: dorozsmaiplebania@gmail.com
web: http://dorozsmaiplebania.hu

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Jusztinusz volt,
aki mikor Rómába költözött, nyitott egy iskolát. Filozófusi működését a rómaiak és a zsidók egyaránt rossz szemmel nézték,
ezért elfogták őt és hat társát. A
római prefektus elé vezették
őket, aki felszólította őt, hogy
tegyen hitet a római istenekre.
Társaival nem volt hajlandó a
hitüket megtagadni. Még az ítélet
után is dicsőítették Istent. A tárgyalás után halálra ítélték őket,
majd lefejezték Jusztinuszt és
társait
Új kérdésünk: Ki lett Illés
próféta utóda, az után, hogy
az Úr tüzes szekéren elragadta az égbe? (2 Királyok 2,11)
1. Moáb?
2. Elizeus?
3. Jorám?
4. Safát?
A helyes válaszokat névvel és
címmel ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába.
A helyes megfejtők között egy
könyvet sorsolunk ki. A nyertes
nevét a február 4-i számban közöljük. A Lévivel kapcsolatos játék nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

Hirdetések
Január 27-én szombaton egyházközségi bált rendezünk a sportcsarnokban. Az este 6 órakor kezdődő farsangozásra a belépő felnőtteknek 4 ezer, 6 éves kortól 12
éves korig 2 ezer forintba kerül.
Jegyek már vásárolhatók a plébánián hivatali időben.
P.Gy.

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1.Püspökség székhelye
2.Magas, karcsú kőoszlop
3.Leszármazott
4.Az írástudók tiszteletteljes
megszólítása
5.Nyugalom napja
6.Az istentisztelet alkalmával fölajánlott illatáldozat egyik anyaga volt
7....János szobrász
8.Püspök, vértanú
9.Szép Makovecz-templom van itt
10.Az ókorban általában savanyú bor volt
11.Az iszlám szent könyve
12.A fény és a levegő átbocsátására szolgáló nyílás
A megfejtést január 26-ig juttasd
el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes nevét az február 4-i számban
közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Temetés:
Pap Gézát életének 69. évében
január 12-én utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
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A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né),
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